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Van het bestuur
Zo, het zit er weer op !!!

O ja, en wat zit er dan op? Er zijn zo-
veel dingen die er op zitten. Iedereen 
sluit elke dag wel iets af, wat er dan 
weer op zit. Al is het maar de dag zelf.

De zomer zit er bijvoorbeeld ook op. Jam-
mer, want het was een mooie zomer. De 
winter duurde wat lang en het voorjaar 
wilde niet echt op gang komen, maar de 
zomer ...........
En de zomer duurde lang, want ook de na-
zomer was er eentje om in te lijsten.
Midden in die mooie nazomer kwamen de 
leden van Wavin Old bijeen in de Evene-
mentenhal in Hardenberg voor hun jaar-
lijkse reunie. Wat was het gezellig om al 
die oude bekenden terug te zien, herinne-
ringen op te halen en elkaar bij te praten 
over de huidige stand van zaken. Elk jaar 
bereidt het bestuur zich er op voor , dat het 
aantal aanmeldingen zo groot wordt dat 
we naar een grotere zaal moeten omzien, 
maar tot op heden kunnen weg steeds in 
dezelfde zaal terecht. Er gaan veel makke 

schapen in een hok.
De muziek werd als vanouds uitstekend 
verzorgd door de Robino’s, dit jaar met 
assistentie van Aalt Westerman, de heer 
Viets praatte ons een beetje bij over de 
gang van zaken bij de bedrijven en de 
voorziening van het natje en droogje was 
bij het personeel van de Evenementenhal 
in goede handen.
Jaja ..... de reunie: die zit er ook al weer 
op.
Maar troost u, volgend jaar komt er weer 
één! Alleen niet op dinsdag 2 oktober, zo-
als de voorzitter per abuis aankondigde, 
maar op dinsdag 7 oktober 2014. Noteert 
u het alvast maar in uw agenda.

Als u dit leest zit ook het jaar 2013 er al 
bijna op. Alweer een jaar voorbij; hoe ou-
der je wordt, hoe sneller de tijd lijkt te ver-
strijken. Ook dit jaar heeft ons van alles 
gebracht: ups en downs, zowel in groter 
verband als voor ieder persoonlijk. Ho-
pelijk slaat de balans naar de goede kant 
door, zodat we kunnen zeggen, dat het een 
goed jaar was en de hoop uitspreken dat 
2014 minstens zo goed, zo niet beter mag 
worden.
Op het moment van schrijven van dit 

stukje lijkt het er op, dat ook de crisis er 
op zit. We zijn er nog niet uit, maar het 
dieptepunt lijkt achter de rug. Er zijn te-
kenen, die er op wijzen, dat de economie 
aantrekt, de huizenmarkt lijkt zich enigs-
zins te herstellen en de regering heeft zich 
eindelijk van voldoende steun verzekerd 
in de Eerste Kamer om het land te kunnen 
regeren. Hopelijk neemt het vertrouwen 
van “de consument” ook weer toe.
Om wat dichter bij huis te blijven: op de 
OWASE website hebben we kunnen le-
zen dat de dekkingsgraad van ons pensi-
oenfonds eind oktober was gestegen naar 
117,1 % en per 1 juli 2013 is ons pensioen 
zowaar weer heel voorzichtig een heel 
klein beetje geïndexeerd!
Hulde voor ons pensioenfonds, dat de cri-
sis uitstekend het hoofd wist te bieden.

Het lijkt er sterk op dat na een jaar of vijf 
eindelijk alle seinen weer op groen staan. 
Met deze geruststellende gedachte wens 
ik u allemaal namens het voltallige be-
stuur van Wavin Old hele fijne, gezellige 
feestdagen en een in alle opzichten voor-
spoedig 2014.

Johan de Vries.

Wavin doneert
Wavin doneert Euro 10.000 aan 
Giro 555.

Wavin, marktleider in Europa op 
het gebied van kunststofleidingsys-
temen, maakt vandaag (18 novem-
ber) bekend dat het EURO 10.000 
heeft gedoneerd aan de nationale 
actie van de SHO (Samenwerkende 
Hulporganisaties, Giro 555) voor de 
Filipijnen.

Bron: www.wavin.nl

Het bestuur van Wavin-Old 
en de redactie van Wavin-Old-Nieuws 
wensen u Prettige Kerstdagen 
en een Gelukkig Nieuwjaar
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Toespraak op reünie van Wavin Old 
door dhr. J.W. Viets – Directeur Wavin Nederland
Ter introductie: Mijn naam is Jan Willem 
Viets, directeur Wavin Nederland. Op zo’n 
bijeenkomst als deze komt men om oude 
herinneringen op te halen, maar ook is be-
langrijk om te weten hoe het gaat met de be-
drijven in OWASE verband.

Allereerst wil ik beginnen met Wavin, dat vorig 
jaar is overgenomen door Mexichem, een grote 
multinational uit Zuid Amerika. 

Mexichem---Wavin 
-  Actief in Zuid Amerika (Amanco), Europa 
(Wavin), Noord Amerika en Azie.

-  Actief in grondstoffen voor de kunststof indus-
trie en in kunststofleiding systemen.  

-  Omzet circa 4 Miljard, aantal werknemers 
circa 17000.

-  Mexichem heeft een sterke groei strategie en 
een gezonde financiële balans (weinig vreemd 
vermogen in verhouding tot de winst)

-  Afgelopen 10 jaar heeft Mexichem een enor-
me groei doorgemaakt. (15x omzet verhoogd)

-  Voor Wavin is het zeer positief, dat wij een 
financieel sterke moeder als aandeelhouder 
hebben.

Wavin Nederland 
Markt
-  De bouwmarkt in Nederland is op dit moment 

helaas één van de zwakste in Europa.
- Dit jaar is opnieuw zwaar. 
-  Er worden dit jaar maar zo’n 40000 nieuw-

bouw woningen opgeleverd, waarmee het 
aantal nieuwbouw woningen meer dan gehal-
veerd is sinds 2008.

-  Voor 2014 worden er 38000 opgeleverde 
nieuwbouw woningen verwacht. 

-  Op korte termijn voorzien wij in Nederland 
helaas geen verbetering van de marktomstan-
digheden.

 
Consequenties Wavin Nederland
-  Blijvend dalende marktvolumes zet ons resul-

taat onder druk.
-  Wij hebben ons continue aangepast aan de 

dalende volumes en hebben begin 2013 een 
reorganisatie doorgevoerd.

-  Hierbij hebben we helaas afscheid moeten ne-
men van 90 mensen. Een meer dan noodzake-
lijke maatregel.

-  De markt volumes hebben we te accepteren, 
maar belangrijk is hoe we hiermee omgaan.

-  Wij kunnen niet stilzitten en zullen ons con-
tinue moeten verbeteren en aanpassen aan 
de snel veranderende marktomstandigheden. 
Daar zullen alle mensen die bij Wavin werken, 
ook volop aan mee moeten doen. 

-  We hebben als Wavin veel om trots op te zijn. 
-  De klanten van Wavin zijn tevreden. Dat doen 

we als team. Daar zijn alle mensen die bij Wa-
vin werken mede verantwoordelijk voor. 

-  Wij hebben een sterk assortiment, prima lo-
gistiek, focus op nieuwe producten en worden 
beschouwd als één van de koplopers op het 
gebied van duurzaamheid.  

-  Wavin, ondersteund door Mexichem, inves-
teert volop in de achterkant (fabrieken en lo-
gistiek) en de voorkant (nieuwe producten en 
marketing) van onze organisatie.

-  Volop blijven investeren in crisis tijd , dat mag 
bijzonder genoemd worden. 

BPI
-  2012 was wat minder dan 2011.
-  De fabrieken zaten niet geheel vol.
-  Het financieel resultaat was ook lager, maar 

nog wel op een goed niveau en is dichtbij bud-
get geëindigd.

-  2013 is goed begonnen.
-  De fabrieken zitten echter ook nu niet geheel 

vol.
-  Het financieel resultaat is wel op een prima 

niveau.
-  Er wordt flink geïnvesteerd: het gebouw van 

de Form & Fill fabriek is uitgebreid en er is 
een nieuwe drukmachine gekocht.

FPI
-  De positieve trend in order intake die zich in 

2012 voordeed heeft zich in 2013 voortgezet.
-  Dit resulteert al het gehele jaar in een goed 

bezette fabriek en positieve resultaten. Er is 
goede hoop dat deze lijn zich in 2014 doorzet.

-  Door overname van een Spaanse producent 
van polyester leidingsystemen is de Europese 
tak binnen FPI groep versterkt.

-  Het samenwerken tussen beide bedrijven zal 
verdere marktgroei tot gevolg moeten hebben. 

SAS
-  Schoeller Arca Systems is sind augustus 2013 

geïntegreerd met Linpac Allibert, de nieuwe 
groep zal verder gaan als Schoeller Allibert. 

-  SAS resultaten in 2013 beneden budget.
-  Opgelopen vertraging in integratie met Linpac 

Allibert: minder synergiën in 2013.
-  Economische tegenwind in de Automotive 

sector in Zweden en Frankrijk.
-  Relatief goede resultaten in de Beverage sector,
-  SAS is vorig jaar geconfronteerd met een 

claim van IGPS (voormalig afnemer van pal-
lets in US).

-  Claim geneutraliseerd door overname van 
IGPS door OEP (60% aandeelhouder in SAS).

-  Focus voor 2014 op verdere realisatie van    

synergiën en op herfinanciering van de nieu-
we groep.

Sphere
-  Door het binnenhalen van een nieuwe klant is 

de orderbezetting dit jaar erg goed.
-  Veel grote orders, hierdoor lange runs waar-

door de efficiency toeneemt. 
-  De Marges blijven laag, maar door de goede 

productiedekking zijn we op dit moment wel 
winstgevend.

-  Dit jaar is vooral geïnvesteerd in veiligheid en 
ergonomie en in een verbetering van de lay-
out van de fabriek.

-  Volgend jaar investeren wij mogelijk weer in 
een nieuwe trekband unit. (marktvraag neemt 
toe)

Dion  
-  De klanten van Dion hebben het in deze eco-

nomische tijden lastig, wat zich vertaalt naar 
Dion in een druk op de tarieven en afnemende 
vraag naar onze diensten.

-  De verwachting voor 2013 is een stabilisering 
van onze omzet door in te zetten op product-
vernieuwing en het inspelen op de verande-
rende vraag in de markt.

-  In samenwerking met andere partijen zullen in 
2014 nieuwe diensten in de markt gezet wor-
den. (arbo dienstverlening)

-  Het merendeel van de medewerkers van Dion 
is onlangs verhuisd naar de nieuwe locatie aan 
de Kellerlaan. Hiermee is voor Dion een lang 
gekoesterde wens naar een betere huisves-
ting gerealiseerd.

Rollepaal
-  Geen gegevens ontvangen.
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Van het pensioenfonds
In dit artikel staan wij stil bij enkele 
ontwikkelingen bij het pensioenfonds.

Financiële situatie pensioenfonds 
OWASE
Per 1 november 2013 is de financiële situ-
atie van het pensioenfonds verder verbe-
terd ten opzichte van eerder dit jaar. De 
dekkingsgraad is gestegen naar 117,1 %. 

De financiële positie van het pensioen-
fonds is belangrijk voor de bepaling van 
de indexatie van de pensioenuitkeringen.
Op 1 juli van dit jaar heeft het pensioen-
fonds voor het eerst sinds 2011 de pensi-
oenuitkeringen weer gedeeltelijk kunnen 
verhogen met 0,25%. De dekkingsgraad 
was toen nog 109,8%. U bent hierover 
door het pensioenfonds met een brief ge-
informeerd.

Wilt u de financiële situatie van ons pen-
sioenfonds blijven volgen? Kijk dan eens 
op onze website www.owase.nl. Hierop 
wordt maandelijks de ontwikkeling van 
de financiële situatie gepubliceerd.

Pensioenforum
Op 26 juni en 3 juli heeft het pensioen-

fonds een viertal pensioensessies gehou-
den. Hierin is ook om uw mening ge-
vraagd.

Ongeveer 150 deelnemers, ex-deelnemers 
en gepensioneerden kregen te horen hoe 
het pensioenfonds ervoor staat en welke 
ontwikkelingen er de komende tijd op ons 
afkomen. Zo moet straks een belangrijke 
keuze worden gemaakt over de mate van 
zekerheid van het pensioen. Veel zekerheid 
betekent dat het pensioenfonds grotere buf-
fers aan moet houden en dat deze gelden 
dan niet kunnen worden gebruikt voor in-
dexatie van het pensioen. Andersom geldt 
dat als deze buffers worden ingezet voor 
indexatie u weliswaar een hoger pensioen 
ontvangt, maar ook dat de kans toeneemt 
dat het pensioen moet worden gekort.
 
In alle vier sessies hebben de aanwezigen 
een groot vertrouwen uitgesproken in het 
pensioensfonds. Verder heeft het grootste 
deel (60%) van de aanwezigen aange-
geven liever te kiezen voor een beperkt 
risico met betrekking tot hun pensioen. 
Ook hebben de aanwezigen aangegeven 
dat men een mogelijke pensioenverlaging 
liever verspreidt over meerdere jaren dan 

in één keer de pijn te nemen, mocht het 
pensioenfonds in een dergelijke slechte 
financiële situatie terechtkomen. 

Inmiddels staan de ontwikkelingen in de 
politiek niet stil en is er een wetsvoorstel 
ingediend die goed aan lijkt te sluiten bij 
de voorkeuren van de aanwezigen. Het 
pensioenfonds zal zich hier samen met 
de werkgever en vakbonden de komende 
tijd over buigen. U wordt hiervan op de 
hoogte gehouden.

Een verslag en de uitkomsten van het in-
teractieve deel staan op www.owase.nl.

Het Pensioenforum is ook opgevallen in 
pensioenland. Wij zijn namelijk voorge-
dragen en genomineerd voor de NPN-
communicatieprijs. (Nederlands  Pensi-
oen & beleggingsnieuws) Hoewel wij de 
prijs uiteindelijk niet hebben gewonnen, 
hebben wij de nominatie toch ervaren als 
waardering voor de communicatie met 
onze deelnemers en gepensioneerden.

Nieuwbouwwijk Hoog Dalem krijgt drainagesysteem van Wavin DT-buizen
De voeten droog houden in waterrijk 
Gorinchem

In een waterrijke omgeving als die van 
Gorinchem, aan de Merwede, houd je 
niet vanzelf de voeten droog. Vandaar 
dat op de plek waar de nieuwbouwwijk 
Hoog Dalem gaat verrijzen, ten westen 
van de stad, een drainagesysteem van 
Wavin wordt aangelegd. 

Wavin heeft voor het beheer van regen- en 
grondwater twee soorten systemen, Wa-
vin IT (Infiltratie Transport) en Wavin DT 
(Drainage Transport). Vanwege z’n lage, 
natte ligging, krijgt de wijk Hoog Dalem 
een stelsel van DT-buizen. “Het is hier 
vanouds veengrond geweest, dus de ont-
watering is belangrijk”, zegt Wim Blok 
van uitvoerend bedrijf Kok Lexmond BV. 

“De IT-buis zorgt ervoor dat regenwater in 
de grond wordt geïnfiltreerd; de DT-buis 
draineert juist de grond.” Anton Boom, 
Accountmanager GWW bij Wavin, vult 
aan: “De DT is minder bekend dan de IT, 
maar in situaties waar naast infiltratie ook 
goede ontwatering noodzakelijk is biedt 
de DT een perfecte oplossing. En omdat 
hij een uitwendige ribbel heeft is het ab-
sorptieoppervlak van de buis extra groot, 
waardoor hij grote hoeveelheden water uit 
de grond kan opnemen en afvoeren.”

Geen verstopping ondanks ijzer in de 
bodem
Een andere reden waarom de DT-buizen 
van Wavin ideaal zijn voor dit project, 
zegt Blok, is het vrij hoge ijzergehalte van 
de grond rond Gorinchem. “Door de ijzer-
deeltjes raken buizen met een geotextiel 
snel verstopt; de DT is voorzien van een 
PP-omhulling, die ook in sterk ijzerhou-
dende bodems goed blijft werken.” Blok 
merkt op dat zijn bedrijf al jaren Wavin als 
vaste leverancier heeft. “De prijzen zijn 
goed, de kwaliteit is goed – er is wat ons 

betreft niet zoveel concurrentie”, zegt hij.

Een wijk van rust 
en ruimte
Kok Lexmond BV 
legt in totaal zo’n 
600 meter rioolbui-
zen in het deelge-
bied 15 Zuid van 
Hoog Dalem. Nadat 

de buizen er liggen start de bouw van de 
woningen in dit deel van de wijk. De ge-
meente Gorinchem wil van Hoog Dalem 
een wijk maken die rust en ruimte ademt, 
met kwalitatief hoogstaande woningen die 
nostalgie uitstralen en aansluiten bij de 
rijke cultuur en historie van de vestingstad 
en de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Best 
om met een scherpe prijs te komen, ook als 
hun producten niet voorgeschreven wor-
den. Ook over de kennis en werkwijze van 
Wavin zijn we erg tevreden. Onder andere 
de lokale afhaalcentra zijn voor ons bijzon-
der gemakkelijk.”

Bron: www.wavin.nl 
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Terug in de tijd……..
door Albert Jan Rosink en Johan Runhaar.

Begin oktober, op één van de laatste 
droge dagen van deze mooie herfst, 
waren we op bezoek in de buurtschap 
Oude Veen. We waren op de koffie bij 
Arie Bouma. Na eerst gewoond te heb-
ben aan de Karel Doormanlaan en de 
Jan Steenstraat in Hardenberg, woont 
Arie nu hier samen met zijn vrouw al 
meer dan 26 jaar op een prachtige plek 
midden in de natuur met uitzicht op de 
“Wieler Berg” vlak bij de grens met 
Duitsland.. 

Beginjaren.
Arie is in 1929, dus 84 jaar geleden, gebo-
ren aan het Ommerkanaal in de gemeente 
Avereest, Zijn ouders, van oorsprong uit 
Friesland, hadden daar een boerderij. 
In augusus 1935 zijn ze verhuisd naar 
een boerderij in Brucht in de gemeente 
Hardenberg. Ze hadden daar de boerde-
rij met de voor velen bekende naam de 
“Helenahoeve”. Arie bezocht de Casper 
Diemerschool in Bergentheim. Op 10 ja-
rige leeftijd kreeg hij, op een vakantie in 
Friesland, een ernstig ongeluk met een 
wind/watermolen. Daardoor heeft hij zijn 
verdere leven altijd een gedeeltelijk ver-
lamde rechterhand gehad. Ondanks deze 
handicap heeft Arie alles kunnen doen wat 
hij wilde.

Eerste werkzame jaren.
Toen Arie in het oorlogsjaar 1942 van 
de lagere school kwam heeft hij eerst op 
de boerderij gewerkt. Later kwam hij te 
werken bij de Heidemij totdat in 1961 het 
werk daar op hield en hij op zoek moest 

naar ander werk. Via Dhr. Krijt van het 
Arbeidsbureau en Dhr. Janssons, perso-
neelschef van de Wavin, kon Arie voor 6 
weken aan de slag in de tegelafdeling van 
de Wavin. Toen ook die afdeling ophield 
te bestaan moest hij weer op zoek naar an-
der werk. Via zijn Wavin contacten kwam 
Arie te werken in het Engelse werk van 
Wavin in Zwolle, bij de opstart van de po-
lyester buizen. Hij ging hiervoor elke dag 
met de trein naar Zwolle.

Folie fabriek.
In 1963 kwam Arie te werken in Har-
denberg bij het begin van de productie 
van pvc plastic zakken. Het was de hal 
dichtbij de spoorlijn waar Arie de begin-
jaren van de foliefabriek heeft meege-
maakt. Het was ook in die jaren dat Arie 
een moeilijke periode heeft meegemaakt 
met het overlijden van zijn eerste vrouw. 
Hij is er daardoor, ook in verband met de 
nog jonge kinderen, bijna een jaar ‘tussen 
uit’ geweest. De medewerking en opvang 
binnen de Wavin was geweldig in die pe-
riode. Arie heeft altijd in ploegendienst 
gewerkt, eerst in de mengerij van de nog 
kleine folieafdeling en later bij de lasma-
chines van de zakken die toen al van PE 
werden gemaakt. De foliefadeling groeide 
en er werd een nieuwe fabriek aan de Ra-
dewijkerbeek gebouwd die begin zeventi-
ger jaren geopend werd. Arie heeft eerst 
met lasmachines voor de zogenaamde 
zijvouwzakken gewerkt en later met las-
machines voor de blokbodemzakken met 
ventiel. Hij bewaart hele goede herinne-
ringen aan de ‘bazen’ van de foliefabriek 
en noemt namen als Hamberg, Vloedbeld 
en Tjarks. Ook aan de vistochten met de 
Wavin Waddenzee-visclub, denkt hij vaak 
terug. In 1987 op bijna 58 jarige leeftijd 
gaat Arie met de VUT, Hij heeft zoals hij-
zelf zegt: “Altijd met heel veel plezier bij 
de Wavin gewerkt”. 

Andere bezigheden
Tijdens ons gesprek met Arie wordt ons 
wel duidelijk dat hij vele hobby’s en an-
dere bezigheden heeft en gehad heeft. Het 
is een man met een brede interesse en hij 
zegt dat zolang je nog wat kunt doen moet 
je bezig blijven. Hij heeft in het verleden 
bijen gehouden en is via die hobby ook 
bij de IVN in Hardenberg gekomen waar 
hij als gastheer in het natuuractiviteiten-
centrum “ de Koppel” actief is. De natuur       
( het buiten zijn) loopt als een rode draad 
door zijn activiteiten. Het verzamelen van 
oude stenen / fossielen is er één van. 

In het verleden was hij soms 3 of 4 keer 
per week in zandafgravingen in Duits-
land, Kloosterhaar en Sibculo op zoek 
naar stenen. Een indrukwekkende verza-
meling van stenen o.a. uit de IJstijd heeft 
hij thuis. Sportief is hij ook. Vanaf de 
VUT leeftijd heeft hij vele jaren geskied 
en geschaatst. Op 82 jarige leeftijd heeft 
Arie nog tijdens de strenge winterperiode 
de bruggentocht geschaatst. Dit sportieve 
is ook overgegaan op kinderen en klein-
kinderen , waarin ze in sommige sporten 
zoals voetbal uitblinken.

Schoorsteenvegen.
In de gemeente Hardenberg is Arie ook 
bekend als schoorsteenveger. Hij heeft 
deze hobby 40 jaar gedaan. Een bezigheid 
die hij altijd, vooral in de herfst , naast 
zijn gewone werk heeft gedaan. Hij maak-
te vele uren in de week, maar altijd met 
veel plezier. Hij heeft altijd zonder ladder 
gewerkt en klom zonder veel hulpmid-
delen zo het dak op. Hij is in die 40 jaar 
maar een paar keer van het dak gevallen, 
zonder noemenswaardige gevolgen. Ik 
heb dit werk kunnen doen omdat ik sterk 
en vlug ben en geestelijk geen problemen 
had.  “Ik was altijd bezig” zegt Arie.

84 Jaar
Je ziet niet aan Arie dat hij 84 jaar oud is. 
Hij is nog steeds bezig rondom zijn huis 
met 1 hectare grond met o.a. 5 kippen. 
Veel bomen (die hijzelf 26 jaar geleden 
geplant heeft) met o.a. walnoten en tam-
me kastanjes. Een grote groententuin en 
veel bloemen. Ze hebben 4 kinderen en 12 
kleinkinderen. De 4 kinderen wonen alle-
maal in Hardenberg, dus dicht in de buurt. 
Arie bezoekt samen met zijn vrouw nog 
vele activiteiten van de Personeelsvereni-
ging en heeft nog geen enkele Reünie van 
Wavin Old gemist. Verder gaat hij 3 keer 
per jaar een week met de caravan op stap, 
vroeger in het buitenland, maar de laatste 
jaren blijven ze in Nederland. Hij hoopt 
nog vele jaren, samen met zijn vrouw te 
genieten van zijn mooie plekje in de na-
tuur.
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Europees onderzoek: kunststof leiding 
functioneel en duurzaam 
Den Haag, 10 september 2013 – De ont-
wikkeling en toepassing van kunststof 
is nog steeds van groot belang voor de 
ontwikkeling van de Westerse samen-
leving, zeker ook waar het kunststof 
leidingen betreft. De volksgezondheid 
is namelijk voor een omvangrijk deel 
afhankelijk van een deugdelijk leiding-
stelsel, voor zowel drink- als afvalwater. 
Recent Europees onderzoek toont aan 
dat kunststof leidingsystemen hoog sco-
ren op zowel functionaliteit als duur-
zaamheid. 

Kunststof leidingsystemen worden op al-
lerlei manieren en tot volle tevredenheid 
toegepast. Toch blijkt er behoefte te zijn 
aan gemakkelijk toegankelijke kennis 
over de functionaliteit en de duurzaam-
heid van kunststof leidingsystemen. Bu-
reauLeiding, het kennis- en expertise-
centrum van de Nederlandse kunststof 
leidingindustrie, heeft daarom twee ken-
nisdossiers samengesteld. Eén over de 
functionaliteit en één over de duurzaam-
heid van de kunststof leiding. Beide dos-
siers zijn onlangs overhandigd aan ing. 
Jan Bijker, voorzitter van de Bouwend 
Nederland vakgroep Ondergrondse Net-
werken en Grondwaterbeheer. 

Functionaliteit 
Jan Bijker kreeg in het Bouwhuis te Zoe-
termeer beide dossiers overhandigd door 
Roger Loop, directeur van BureauLei-
ding. Bijker: “Wat voor mij vaststaat, is 

dat kunststof leidingen het leven van ieder 
mens enorm hebben veranderd. Dankzij 
dit prachtige product beschikken we al-
tijd over bijvoorbeeld schoon drinkwa-
ter en gas voor de centrale verwarming. 
Kunststof leidingsystemen bieden in veel 
opzichten praktische voordelen als het 
gaat om leidingen voor gas, water, elek-
tra, riolering en hemelwaterafvoer. De 
montage van de leiding is eenvoudiger 
en bovendien Arbo-technisch gezien be-
ter.” BureauLeiding-directeur Loop: “De 
kunststof leiding is dé oplossing voor mo-
dern water-, energie- en databeheer. Waar-
bij de bewezen voordelen dankzij diverse 
keurmerken objectief zijn vastgesteld. De 
lage total cost of ownership completeert 
het beeld dat de kunststof leiding het lei-
dingsysteem van deze tijd is”. 

Life Cycle Assesment 
“De kunststof leiding appelleert ook sterk 
aan de roep om duurzaamheid in deze 
tijd”, aldus Roger Loop. “Meer dan ooit 
dringt het besef door dat met de huidige 
werkwijze voorraden energie en grond-
stoffen eindig zijn. En dat je daar dus iets 
mee moet doen. Dat kunststof leidingen 
ook hier de juiste keuze zijn, is onlangs 
wetenschappelijk vastgesteld op basis van 
Life Cycle Assessments (LCA). In die 
LCA’s zijn niet alleen de productiefase, 
maar ook de gebruiks- en onderhoudsfase 
en einde levensduurfase meegenomen. 
Uit vergelijking met de LCA-gegevens 
van traditionele materialen blijkt dat de 

kunststof leiding in het algemeen beter 
scoort op duurzaamheid dan materialen 
zoals koper of nodulair gietijzer.”

Duurzaam
Naast de positieve LCA-beoordeling ten 
opzichte van traditionele materialen heeft 
kunststof nog diverse duurzame compo-
nenten, aldus het kennisdossier. Zo is de 
verwachte levensduur van een kunststof 
leiding minimaal 100 jaar. Kunststof is 
daarbij bestand tegen een breed scala che-
micaliën, is op het einde van de levensfase 
prima te recyclen en weer als grondstof 
voor nieuwe buizen te hergebruiken. Jan 
Bijker hierover: “Voor ondergrondse net-
werken en grondwaterbeheer is kunststof 
doorgaans het materiaal waar het beste 
mee te werken is en dat de beste resul-
taten oplevert. Daarom ben ik blij dat de 
duurzaamheid en functionaliteit van de 
kunststof leiding nu zo positief in de be-
langstelling staan.” 

Over BureauLeiding 
BureauLeiding is het kennis- en expertise-
centrum van de kunststof leidingindustrie 
in Nederland. Het doel van BureauLei-
ding is om door het uitdragen van kennis 
en ervaring te komen tot een optimale pro-
ductie, verwerking, installatie, gebruik, 
vervanging en recycling van kunststof-
leidingen. Het bureau is gevestigd in Den 
Haag. Meer informatie op de vernieuwde 
website: www.bureauleiding.nl.

Bron: www.wavin.nl

Reünie 2013



6

Wavin AS enige afvoersysteem dat voldoet 
aan geluidseisen Atrium Medisch Centrum 
Beddenkamers in Heerlens ziekenhuis 
zijn na renovatie lekker stil

Het Atrium Medisch Centrum in Heer-
len wordt tussen nu en 2016 grondig 
gerenoveerd. Installatiebedrijf Cofely 
Zuid-Nederland BV is o.a. verantwoor-
delijk voor de installatie van een deel 
van de afvoerleidingen bij de bedden-
kamers. Na geluidsberekeningen kwam 
de installateur tot de conclusie dat er 
maar één systeem is dat aan de geluids-
eisen voldoet: Wavin AS. 

“In het gedeelte waar wij de afvoer ver-
zorgen staan de beddenkamers. De ge-
luidsnorm daar is 35 DBA”, vertelt Harrie 
Rademackers van Cofely Zuid-Nederland 
BV. “Om daaronder te blijven hebben we 
meerdere mogelijkheden bekeken. Uitein-
delijk bleek Wavin AS de enige oplossing 
te zijn. Met Wavin AS hoeven we niet te 
isoleren, bij andere systemen wel. Dat 
scheelt in de kosten.”

Wavin AS is wereldwijd het meest geïn-
stalleerde geluidsarme kunststof leiding-
systeem. Onafhankelijk onderzoek heeft 
aangetoond dat Wavin AS het meest ef-
fectief is in het dempen van geluid. Het 
materiaal waarvan de buizen en hulpstuk-
ken zijn gemaakt is speciaal voor dat doel 
ontwikkeld. 

Focus op comfort
“Dit project past prima in ons streven om 
nadrukkelijker te focussen op comfort, 
een aspect dat in de gezondheidszorg zeer 
belangrijk is”, zegt Johan de Jongh, Advi-
seur Bouw & Installatie bij Wavin. “Het 
feit dat we een systeem kunnen leveren 
dat zonder aanvullende isolatie voldoet 
aan de geluidseisen voor de beddenka-
mers is prettig voor de klant en voor ons. 
Uit onze eigen zogeheten SoundSpotSim 
geluidsberekeningen werd al duidelijk dat 
geen enkele andere oplossing dat kon bie-
den. Cofely heeft het daarna zelf berekend 
en kwam tot dezelfde slotsom.” 

Rademackers vertelt dat hij voorafgaand 
aan dit project nog niet eerder met Wavin 
AS had gewerkt. “De ervaringen van de 
jongens op de werkvloer zijn goed”, meldt 
hij. “Ik ben tevreden.”

Naast Wavin AS maakt Cofely Zuid-Ne-
derland BV voor de binnenriolering ge-
bruik van een tweede Wavin Product, de 
PE buizen voor binnenriolering. Van de 
zes verdiepingen zijn de bovenste twee 
inmiddels klaar.

Een kleine 100 miljoen euro
Het Heerlense ziekenhuis dateert uit 1967. 
Ondanks diverse verbouwingen voldoen 
vele afdelingen niet meer aan de eisen van 
deze tijd. Op het terrein wordt een nieuw 
gebouw neergezet, gebouw ‘Q’, terwijl 
het bestaande gebouw wordt gerenoveerd. 
De totale kosten bedragen een kleine 100 
miljoen euro.

Bron: www.wavin.nl

Reünie 2013
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Gemeente Alkmaar ziet Wavin ook als kennispartner
 “Wavin denkt op eigen initiatief goed 
met ons mee.”

In Nederland kan het tegenwoordig soms 
heel hard regenen. Maar steeds vaker 
zijn er ook lange perioden dat er geen 
druppel neerslag valt. Dat vraagt om een 
andere manier van omgaan met water. 
De gemeente Alkmaar bedacht een ver-
nieuwende oplossing. 

Een andere kijk op water
Martin Leeuw, projectleider bij de gemeente 
Alkmaar: “We moeten in deze tijd anders 
gaan kijken naar water. Niet meer focussen 
op het transporteren maar op het bergen in 
bestaand gebied. En maak het water maar 
zichtbaar, laat mensen maar zien waar het 
vandaan komt en waar het heen gaat. Je 
kunt de inrichting van de openbare ruimte 
niet meer los zien van de inrichting van je 
watersysteem.”

De betrokken partijen
Vanuit deze visie ontwikkelde de gemeente 
het project Waterplan De Hoef. Dit project 
is gericht op afwatering van wegen en het 
gelijktijdig kunnen infiltreren van regenwa-
ter. HB Advies, advies- en ingenieursbureau 
voor milieu- en civiele techniek, verzorgde 
de werktekeningen. Het Alkmaarse bedrijf 
Streetcare kwam met een systeem dat er-

voor zorgt dat het water naar het midden van 
de rijweg stroomt en daar in de bodem infil-
treert. En Wavin leverde − naast de nodige 
expertise en advies − de onderliggende IN-
TESIO-oplossing, bestaande uit met name 
infiltratie-buizen en Tegra-putten. 

Bewuste keuze voor Wavin
Martin Leeuw vertelt dat de samenwerking 
met Wavin al geruime tijd bestaat: “Wij 
hebben in eerste instantie vooral voor Wa-
vin gekozen vanwege het PP-assortiment. 
De materiaaleigenschappen van PP maken 
het licht en makkelijk te verwerken door de 
mensen die in de sleuf staan. Wij werken 
daarnaast ook het liefst met de inlaten van 
Wavin. De fixatie is goed, en dat bevordert 
de stevigheid van de constructie. Het voor-
deel van de Tegra-putten vind ik de zet-
tingstelescoop, plus het feit dat de putten 
in alle diameters en configuraties worden 
geleverd.”

Meedenken
Naast goede producten heeft Wavin ook 
veel expertise in huis, vindt Martin Leeuw: 
“Ze denken goed met ons mee, bijvoor-
beeld over typen putten of de beste manier 
om leidingen schoon te maken. Over het 
anders omgaan met water in algemene zin 
hebben we hen ook al meerdere malen ge-
raadpleegd. Verder stelt Wavin regelmatig 

kennis en kunde beschikbaar, met name als 
het gaat om proeven op infiltratiegebied.”

Onderscheidend vermogen
Paul Meijer, Adviseur Duurzaam Waterbe-
heer bij Wavin, over de specifiek voor dit pro-
ject geadviseerde materialen: “De geribbelde 
buitenzijde van de infiltratie-buizen zorgt 
voor een groot infiltratieoppervlak en ‘lekt’ 
daardoor beter dan andere buizen. Tevens 
zorgt dit voor minder kans op verstopping en 
daarmee voor een veel langere levensduur. 
De Tegra-putten bieden als voordeel dat, 
door de flexibele opbouw van de put, ‘kat-
tenruggen’ worden voorkomen. Bovendien 
is de put uit PP vervaardigd − iets waar de 
gemeente Alkmaar bewust voor gekozen 
heeft − en zijn de flexibele mofaansluitingen 
in de praktijk erg handig. Dankzij de vlakke 
bodem zijn ze makkelijk te stellen.”
 
“Al met al hebben we samen in dit project 
water zichtbaar gemaakt voor de burger. Dat 
draagt bij aan het waterbewustzijn. Boven-
dien voorkomen we dat regenwater keer op 
keer een reis van enkele nutteloze kilome-
ters naar de rioolwaterzuivering moet ma-
ken. Als bijkomend voordeel draagt infiltra-
tie in deze wijk ook nog een steentje bij in 
de strijd tegen de verzilting van de bodem.”

Bron: www.wavin.nl 

Rioolsysteem arriveert geprefabriceerd bij nieuwbouw Erasmus
De bewoners van Zorgcentrum Erasmus 
in Leeuwarden krijgen een nieuw onder-
komen. De nieuwbouw is in volle gang. 
Pranger-Rosier Installaties uit Dokkum 
realiseert onder meer de water-, riole-
rings- en elektriciteitsinstallaties; Wavin 
levert vuil- en regenwaterafvoersyste-
men. 

“Zorgcentrum Erasmus is een van de groot-
ste bouwprojecten in Noord-Nederland op 
dit moment en voor ons bedrijf het grootste 
ooit”, zegt Bauke Bouwstra, projectcoör-
dinator bij Pranger-Rosier Installaties. Het 
centrum zal na oplevering medio volgend 
jaar onder meer 230 appartementen en 
circa 40 zorgwoningen bieden. Vanwege 
de schaal levert Wavin het rioolsysteem 
“bijna kant-en-klaar” aan, vertelt Johannes 
de Boer, accountmanager Bouw & Instal-
latie bij Wavin. “We gebruiken hiervoor 
Wafix PP. Het is een zeer betrouwbaar sys-
teem en bovendien makkelijk te installeren. 

Wij kunnen het op onze werkplaats zoveel 
mogelijk in elkaar zetten en als bouwpakket 
naar de bouwplaats brengen. De installateur 
kan het dan zeer snel en efficiënt plaatsen. 
Doordat de leidingen gemaakt zijn van po-
lypropyleen copolymeer (PPC), hebben ze 
een hoge slagvastheid: op transport zijn de 
PP prefabsets dus niet kwetsbaar.” 

Het geluid van het doortrekken van de 
wc
Bauke Bouwstra kende Wavin nog niet zo 
goed, maar is enthousiast over de eerste 
ervaringen. “Het bestek schreef Wavin AS 
voor. Wavin AS is een geluiddempend sys-
teem dat we gebruikt hebben voor de stand-
leidingen; daardoor hoor je bijvoorbeeld het 
doortrekken van de wc van de bovenbuur-
man niet meer. Van Wavin AS kwamen we 
op Wafix PP voor de hele afvoer. Het was 
een experiment voor ons, maar het bevalt 
goed. Zeker de eerste berichten vanaf de 
bouw zijn erg positief. Ze zijn erg blij met 

de snelle aanlevering. Zelf vind ik ook dat 
het contact erg prettig verloopt.”

Snel en deskundig
Pranger-Rosier vroeg Wavin ook een ont-
werpvoorstel te doen voor het regenwa-
terafvoersysteem. “Ze reageerden snel en 
deskundig en zo zijn we uitgekomen op het 
Wavin PE QuickStream volvulsysteem”, 
aldus Bouwstra, “een prima oplossing voor 
inpandige afvoer van grote hoeveelheden 
regenwater.”
Pranger-Rosier is een allround installatiebe-
drijf dat bestaat uit een aantal zelfstandige 
vestigingen. De hoofdvestiging zit in Dok-
kum. Zorgcentrum Erasmus is onderdeel 
van Noorderbreedte, dat onder Zorgpartners 
Friesland valt, de grootste zorgaanbieder 
van Friesland.

Bron: www.wavin.nl
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Wavin wint met consortium aanbesteding 
appartementenbouw Enschede

Wavin levert op dit moment een ste-
vig assortiment producten en systemen 
voor de bouw van 18 appartementen in 
de Enschedese Spoorzone. Er komen 
mensen met een verstandelijke beper-
king te wonen die worden begeleid door 
de JP van den Bent Stichting. De bouw 
vindt plaats in opdracht van woning-
corporatie De Woonplaats.

De Woonplaats vroeg eind september 
2011 aan drie consortia om in tien weken 
tijd een kant-en-klaar ontwerp af te leve-
ren voor de appartementen, inclusief de 
nodige bouwvergunningen. De consortia 
werden geselecteerd op basis van regio-
nale betrokkenheid, maatschappelijk ver-
antwoord ondernemerschap en ervaringen 
met De Woonplaats. Wavin en tien andere 
bedrijven riepen speciaal voor de gelegen-
heid een nieuw consortium in het leven, 
Conpas. 

“Deze vorm van aanbesteden is zeer in-
tensief,” zegt Gert Drayer, accountmana-

ger Bouw & Installatie bij Wavin. “Maar 
doordat alle partijen nauw samenwerken 
kun je een veel beter product ontwikkelen. 
Je leert veel van elkaar. Ook het unieke 
feit dat de presentaties en de beoordeling 
door de jury in het openbaar plaatsvonden 
was voor ons leerzaam.”

Vernieuwend en duurzaam
De Woonplaats is enthousiast over de aan-
besteding, maar ook over het eindresultaat: 
“Het ontwerp is vernieuwend en er is veel 
aandacht besteed aan duurzaamheid.” 

De corporatie wilde naast het ontwerp ook 
de bouwvergunningen in één keer rond 
hebben, om er zeker van te zijn dat het 
project nog dit jaar af komt. Dat lijkt te 
gaan lukken. Volgens Gerwin Bouwhuis, 
directeur bij BB&L uit Hardenberg, kan 
Conpas de appartementen spoedig ople-
veren. “Het project verloopt prima”, aldus 
Bouwhuis. “Wij doen als BB&L al erg 
veel met Wavin, dus wat ons betreft is het 
niet verrassend dat ook deze nieuwe vorm 

van samenwerken in een consortium goed 
bevalt.”

Producten van Wavin
BB&L is verantwoordelijk voor al het 
installatiewerk in de appartementen. Het 
bedrijf gebruikt een breed assortiment 
producten van Wavin: doorvoerbochten, 
meterkastvloerplaten, PVC binnenrio-
lering, Wavin AS, Wavin Tigris, Tigris 
vloerverwarming in combinatie met 
kunststof vloerverwarmingverdelers, be-
vestigingsmaterialen en meer. 

Dé stad van Oost-Nederland
De Spoorzone ligt vlakbij het centrum van 
Enschede en is een van de twee uitbrei-
dingslocaties die de gemeente Enschede 
heeft aangewezen vanuit haar ambitie om 
‘dé stad van Oost-Nederland’ te worden. 
De Spoorzone moet een duurzame en 
kwalitatief hoogstaande woon- en werk-
locatie worden.

Bron: www.wavin.nl

Wavin Nederland op de installatie vakbeurs
Wavin Nederland ontbreekt ook dit 
jaar niet op de Installatie Vakbeurs 
Hardenberg. Hoewel de Installatie 
Vakbeurs echt een relatiebeurs is kan 
men ook kennis maken het Tigris ‘3-in-
1-concept’ voor warm- en koudwater-
systemen en het Hep2O push-fit sys-
teem voor de renovatiemarkt. 

Wavin Nederland presenteert tijdens de 
Installatie Vakbeurs Hardenberg het Tigris 
‘3-in-1’-concept voor warm- en koudwa-
tersystemen. Het ‘3-in-1’ concept biedt 
drie soorten fittingen voor 1 type kunst-
stof buis; een kunststof persfitting (Tigris 
K1), een messing persfitting (Tigris M1) 
en een ‘push-fit’-fitting (smartFIX. Het 

Tigris warm- en koudwaterleidingsys-
teem is zeer geschikt voor de aanleg van 
drinkwaterinstallaties en radiatoraanslui-
tingen. De installateur gebruikt altijd één 
en dezelfde buis, maar kiest per situatie 
de meest geschikte fitting: de Tigris M1, 
K1 of smartFIX. De twee Tigris-fittingen 
bieden het gemak van het gepatenteerde 
Wavin-design. Ze zijn van binnen niet 
rond, maar zeshoekig, waardoor er minder 
insteekkracht nodig is en sneller en effici-
enter kan worden gewerkt. De smartFIX 
fitting is zonder gereedschap op de kunst-
stof buis aan te brengen.

Ook voor de renovatiemarkt heeft Wa-
vin een passend systeem onder de naam 

Hep2O. Hep2O-kunststofinsteekfittingen 
zijn volledig uitwisselbaar met traditi-
onele koperen cv- en waterinstallaties. 
Hierdoor is het systeem zeer geschikt 
voor bijvoorbeeld renovatieprojecten. 
De ‘push-fit’-techniek en de flexibele 
leidingen zorgen voor een gemakkelijke 
en snelle installatie, zonder speciale ge-
reedschappen. Het systeem is vooral erg 
geschikt voor de woningbouw renovatie-
markt. Benieuwd hoe het werkt? Kom dan 
langs op onze stand om te ervaren hoe ge-
makkelijk het werkt. Onze adviseurs staan 
voor u klaar om u van advies te voorzien.

Bron: www.wavin.nl
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Personalia
Gepensioneerd:

Periode 01-06-2013 t/m 01-10-2013
J.H. Hakkers
J. Rink
J. Vonk
M. Wolters
A. Ramaker
J.J. Klein
T. Gijsen
A.W. van der Ziel-Roelofs
J.H.A.M. Schlepers
H.A. Wessel
G. Renkema
A. Plasman
J.W.F. Herbert
K. Tromp
J. Benjamins
H. Becker
H. Egggengoor
H.J. Kelder
A. Bremer-Tempelman
H.J.M. Veltmaat
F. Reinink
S. Amatanwar
G. Borgmeijer
H. ter Horst
P. Sanna
W. Lunshof

B.J. Paalman
J.B.W. Peters
L. Kuijer
H. van der Schuur
H.A. Jonkeren
W.J. Kruijer
L.J.M. van der Veen
J.J.A. Juurlink
J. Rozema
J. Koel 

Overleden:

Periode 20-05-2013 t/m 21-10-2013
A. Nijmeijer
H.A.J. Smitfoort
A.J. Stroeve
M. van Dijk-Supheert
K.H. Stel
E.C. de Bruijn
H. Otten
H.J. Klein Twennaar
L. Boshove
E. Pullen
G. van Galen
J. van der Berg

Agenda 
PV Owase

09-12  19.10 uur  komp. Kaarten
14-12  20.00 uur  kerst bingo
23-12  19.10 uur  koppelkaarten

Colofon 
WAVIN-OLD NIEUWS is een uitgave van 
WAVIN-OLD, de vereniging voor oud Wavin- 
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